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Pipe Doctor
Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning
Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

HÅNDTERING AF HARPIKS TIL Pipe Doctor
Harpiks som er en to komponent leveres i en pose.
Komponenterne er opmålt i de rigtige blandingsforhold og er separeret fra hinanden med en
plasticstrip. Når alle forberedelser er gjort, løsnes plasticstrippen og komponenterne blandes i posen
ca. 1 minut.
Derfor er der ingen hudkontakt med harpiksen. Begge komponenter er ikke giftige og lugter ikke. Når
der arbejdes med Pipe Doctor og harpiks komponenter skal man altid være opmærksom leverandørens
brugsanvisning.
På hver pose med harpiks er påsat et label, som beskriver den potentielle risiko ved indholdet.
Alle sikkerhedsregler skal overholdes, når man omgås harpiksen.
Opfyld god industriel praksis med hensyn til hygiejne. Spis, drik og ryg ikke, når der arbejdes med
harpiksen.
Bær hensigtsmæssig sikkerhedsudstyr. Håndbeskyttelse. Bær de medfølgende engangshandsker. Øjenbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller. Harpiks som endnu ikke er afhærdet, kan fjernes fra ubeskyttet hud
eller tøj med vand og sæbe.
FØRSTE HJÆLP:
Ved indånding : Flyt patienten i frisk luft. Hold vedkommende varm. Hvis der opstår åndedrætsbesvær,
opsøg læge.
Ved hudkontakt: Fjern større mængder mekanisk og vask derefter med vand og sæbe.
Ved øjenkontakt: Skyl øjet med rigeligt vand, mens øjenlågene holdes adskilt. Opsøg læge.
Ved indtagelse: Fremprovoker ikke opkast. Opsøg læge.
OBS: Mere detaljerede helbreds- og sikkerhedsdata kan fås hos leverandør.
BRUGSANVISNING TIL Pipe Doctor
- RØRRENOVERING UDEN OPGRAVNING.
Til punkt reparationer eller til afblænding af sideledninger.
Et gennemtestet produkt til dette formål.
NB! brug den rette packer til rørets diameter:
Grønt mærke: 4” / 100mm
Rødt mærke: 5” - 6” / 125 - 150mm
Hvidt mærke: 7” - 9” / 150 - 225mm
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